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“TOSKANIA I 5 MIAST” 
Florencja – Siena – San Gimignano – Cinque Terre – Piza 

 
Zapraszamy do poznania najbardziej malowniczego i romantycznego regionu Włoch. Toskania zyskała 
światową sławę dzięki zapierającej dech w piersiach przyrodzie: winnicom, gajom oliwnym i malowniczym 
wzgórzom. Z drugiej strony nazywana krainą poetów i artystów Toskania posiada ogromne artystyczne 
i kulturalne dziedzictwo, widoczne w architekturze jej miejscowości ze średniowiecznym rodowodem. Liczne 
kościoły, pałace, place i muzea można podziwiać zarówno w najważniejszych miastach rejonu: Florencji, 
Sienie i Pizie, jak i w urokliwych maleńkich miejscowościach, gdzie doskonale zachował się prawdziwy 
charakter krainy. 
 
 

1 dzień:   
Spotkanie grupy na lotnisku. Wylot z Gdańska, Przylot do Pizy Przejazd do PIZY. Zwiedzanie: Campo dei 
Miracoli (Pola Cudów) z katedrą o przepięknej 
wielopoziomowej fasadzie, Baptysterium oraz słynnej 
Krzywej Wieży (z zewnątrz), czyli dawnej katedralnej 
dzwonnicy, budowanej przez prawie 200 lat! Czas wolny na 
zakup pamiątek. Transfer z lotniska do hotelu. 
Obiadokolacja, nocleg. 

 
 2 dzień 
Śniadanie. Transfer do FLORENCJI. Zwiedzanie miasta: 
katedry Santa Maria del Fiore, której monumentalna kopuła 
jest symbolem miasta, spacer po Piazza del Duomo obok 
baptysterium ze słynnymi Drzwiami Raju, następnie obok 
wieży Giotta przez Piazza della Signoria z nietypową 
fontanną Neptuna i p omnikiem Kosmy I – założyciela rodu 
Medyceuszy – aż do Ponte Vecchio – Mostu Złotników ze 
sklepikami jubilerskimi. Następnie przejazd do miejscowości 
Lucca – zwieszanie miasta z przewodnikiem. Spacer po 
jednym z najpiekniejszych miast Toskaniii. Spacer po Starym 
Mieście, otoczonym  czterokilometrowym pierścieniem 
zabytkowych murów obronnych. Całość dopełnia 6 bram 
wjazdowych i  11 dobrze zach owanych baszt. Mury i baszty 
pochodzą z XVI w. Podczas spaceru zobaczymy: Piazza San 
Michele, Kościół San Michele in Foro, Piazza del Anfiteatro, 
Katedra San Martino (wejście opcjonalne). Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
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 3 dzień   
Śniadanie. Przejazd do SIENY. Zwiedzanie Piazza del Campo, katedry, spacer po via di Città ze wspaniałymi 
pałacami. Przejazd do SAN GIMIGNANO zwanego miastem pięknych wież. Zwiedzanie: Piazza del Duomo, 
Piazza della Cisterna, via San Giovanni ze sklepami sprzedającymi miejscowe wyroby, czas wolny.  Powrót 
do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
  
 4 dzień 
Śniadanie.  Przejazd do LA SPEZIA, z którego odjeżdża 
pociąg do Parku Narodowego CINQUE TERRE – pięciu 
wiosek przepięknie  położonych na urwistym klifie, 
wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa NESCO. 
Zwiedzanie RIOMAGGIORE, największej z Cinque Terre. 
Przejście słynną via dell’Amore – Drogą Miłości, 
prowadzącą klifem do ANAROLI. Ze szlaku podziwiać 
można romantyczne widoki i bujną śródziemnomorską 
przyrodę. Powrót do hotelu. Kolacja i nocleg. 
  
 5 dzień   
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. 
Przejazd na lotnisko w Pizie. Wylot do Polski,  Przylot do Gdańska koniec Pielgrzymki 
 
Cena: za pakiet  turystyczny  + bilet lotniczy od ok. 950 PLN  

 

Od 1300 zł / os. – 1800 zł / os.  
 
Cena zawiera: 

➢ 4 noclegi w hotelach i pensjonatach ( pokoje 2/3 osobowe z łazienkami )  
➢ Przejazdy autokarem lub busem wg programu 
➢ wyżywienie w postaci 4 śniadań i 4 obiadokolacji  
➢ opiekę polskojęzycznego pilota 
➢ ubezpieczenie  KL I NNW   
➢ turystyczny fundusz gwarancyjny  

 
Cena nie zawiera: 

➢ biletów lotniczych ( kwota uzależniona od daty rezerwacji, bagażu, ilości uczestników w grupie ) 
➢ ewentualnej dopłaty do pokoju jednoosobowego 
➢ dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w pie4lgrzymce / wycieczce ( 3 % 

wartości imprezy turystycznej), które musi zostać zawarte w dniu wpłacenia pierwszej zaliczki oraz 
ewentualnego podwyższenia kwoty ubezpieczenia o choroby przewlekłe  

➢ Obligatoryjnego pakietu do realizacji programu  (rezerwacje i wstępy do zwiedzanych obiektów, usługi 
przewodnickie, opłaty klimatyczne, koszty zestawu słuchawkowego Tour Guide i inne) Cena pakietu 
jest ściśle związana z ilością uczestników na wycieczce. Obligatoryjny koszt pakietu jest kalkulowany 
przy grupie 40 osób. Cena pakietu może być podwyższona ze względu na mniejszą ilość osób w 
grupie oraz  podwyżkę cen  i zostanie podana do wiadomości uczestników przed wycieczką. 
Powyższa zmiana nie upoważnia Podróżnego do rezygnacji z uczestnictwa w wycieczce. 
Obligatoryjny pakiet do realizacji programu nie podlega rozliczeniu. 

➢ napoi do obiadokolacji 
 

UWAGA:  

• kolejność zwiedzania może ulec zmianie 

• godziny lotu, oraz ceny mogą ulec zmianie – niezależnie od biura 

• do odbycia pielgrzymki / wycieczki wymagany jest ważny min 6 miesiące od planowanej daty 
powrotu dowód osobisty lub paszport 

• przedstawiona oferta jest propozycją, w celu zorganizowania wycieczki prosimy o kontakt z 
biurem 
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Ilość osób w grupie Cena od osoby w PLN 

 

Cena od osoby w PLN 

45 i więcej    

40 – 44   

35 – 39   

30 – 34   

25 - 29    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


